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ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega 
programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi – predlog za vlado
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 
69/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov 
iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, in jo objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Stojan Tramte     
                                                                                                       generalni sekretar

Priloga:

 Uredba o  spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa 
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Generalni sekretariat Vlade RS.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, MKGP,
– Matej Zagorc, vodja Sektorja za lovstvo in ribištvo, MKGP,
– Jernej Švab, višji svetovalec, MKGP,
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– Dušan Bravničar, sekretar, MKGP,
– Polona Bunič, višja svetovalka, MKGP.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za 
izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki 
se izvajajo z javnimi razpisi, ureja izvajanje tistih ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo 
z javnimi razpisi. Operativni program je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o 
odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, 
št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič spremenjenim z dopisom Evropske komisije številka »Ref. 
Ares(2018)3203122« z dne 18. 6. 2018 Programiranje 2014–2020, zahteva za spremembo 
Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega slada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji v skladu s 
poenostavljenim postopkom.

S spremembami uredbe se določa, da so lahko upravičenci ukrepov, namenjenih akvakulturi in 
predelavi ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, vse pravne ali fizične osebe, ki so 
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki in so ob oddaji vloge registrirani za 
dejavnost gojenja in predelave vodnih organizmov v Republiki Sloveniji, in ne samo mikro, mala in 
srednje velika podjetja. V skladu s tem se spreminjajo tudi finančne določbe, saj se stopnja 
intenzivnosti za podjetja, ki niso MSP, zmanjša za 20 % v skladu z določili Priloge 1 k Uredbi 
508/2014/EU. Spreminja se tudi lestvica glede vračila sredstev, če upravičenec v predpisanem roku 
ne izpolni obveznosti v zvezi z doseganjem vrednosti kazalnikov rezultata. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

V letu 2018 znašajo predvidene finančne posledice za proračun 3.776.251,77 evra, od tega sredstva 
EU 3.771.865,93 evra in sredstva Republike Slovenije 4.385,84 evra. V letu 2019 znašajo predvidene 
finančne posledice za proračun 3.688.353,91 evra, od tega sredstva EU 2.728.979,94 evra in 
sredstva Republike Slovenije 959.373,97 evra. Sredstva za izvedbo projektov iz preglednice II.a so v 
letih 2018 in 2019 zagotovljena na proračunskih postavkah 140023 ESPR 14–20 EU-del in 140024 
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ESPR 14–20 – slovenska udeležba. 
Iz evidenčnega projekta 2330-14-0014 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14-20 se bodo 
zagotovila sredstva za ukrepe, za katere projekti še niso uvrščeni v NRP (podpora za naložbe v 
obrate za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov z akvakulture, podpora za produktivne naložbe 
v akvakulturo, podpora za okoljske naložbe v akvakulturo in ukrep ribiška pristanišča, mesta 
iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja).
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče 
leto (t)

t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–)
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva

/ / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

MKGP 2330-17-0019 Podpora 
inovacijam v akvakulturi 140023 37.500,00 37.500,00

MKGP 2330-17-0019 Podpora 
inovacijam v akvakulturi 140024 0,00 12.500,00

MKGP

2330-17-0020 
Spodbujanje človeškega 
kapitala in povezovanje 
v mreže

140023 37.500,00 1.500,00

MKGP

2330-17-0020 
Spodbujanje človeškega 
kapitala in povezovanje 
v mreže

140024 0,00 500,00

MKGP
2330-17-0021 Sistem 
za okoljsko ravnanje v 
akvakulturi

140023 11.250,00 11.250,00

MKGP
2330-17-0021 Sistem 
za okoljsko ravnanje v 
akvakulturi

140024 0,00 3.750,00

MKGP

2330-17-0022 
Akvakultura, ki 
zagotavlja okoljske 
storitve

140023 18.750,00 18.750,00
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MKGP

2330-17-0022 
Akvakultura, ki 
zagotavlja okoljske 
storitve

140024 0,00 6.250,00

MKGP
2330-17-0023 Ukrepi za 
varovanje javnega 
zdravja

140023 22.500,00 2.250,00

MKGP
2330-17-0023 Ukrepi za 
varovanje javnega 
zdravja

140024 0,00 750,00

MKGP
2330-14-0014 Evropski 
sklad za pomorstvo in 
ribištvo 14–20

140023 3.631.043,93 2.657.729,94

MKGP
2330-14-0014 Evropski 
sklad za pomorstvo in 
ribištvo 14–20

140024 4.385,84 935.623,97

SKUPAJ 3.762.929,77 3.688.353,91

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

/ / / / /
/ / / / /
SKUPAJ / /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

/ / /
/ / /
/ / /
SKUPAJ / /

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
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se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani 
predlagatelja:

DA

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 
V razpravo so bili vključeni: 

Gradivo je objavljeno na portalu E-demokracija ter posebej poslano še Kmetijsko gozdarski zbornici 
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Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije ZOS.

Upoštevani so bili:
 v celoti.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                     Dr. Aleksandra Pivec
                                          ministrica



           PREDLOG
   (EVA) 2018-2330-0085

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 
76/15 in 69/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah  in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za 
izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–

2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

1. člen

V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 
(Uradni list RS, št. 14/17 in 16/18), se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
 (vsebina)

(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, iz Operativnega 
programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o 
odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič spremenjenim z dopisom Evropske 
komisije, št. Ref. Ares(2018)3203122 z dne 18. 6. 2018, Programiranje 2014–2020, zahteva za 
spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega slada za pomorstvo in 
ribištvo v Sloveniji v skladu s poenostavljenim postopkom (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 
2014–2020), in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljnjem besedilu: MKGP) in na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).

(2) Ta uredba za ukrepe iz prejšnjega odstavka določa pristojne organe, predmet podpore, 
upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, 
pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca, finančne določbe, splošne in skupne 
določbe za izvajanje:

1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 
320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb 
(EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 
1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU 
ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
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2. Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter 
razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES 
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2018/211 z dne 21. novembra 2017 o načrtu za zavržke za lososa v Baltskem morju (UL L
št. 41 z dne 14. 2. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za 
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z 
metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo 
mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za 
strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za 
kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 
z dne 24. 2. 2018, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 215/2014/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), 
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 
o spremembi Delegirane uredbe (EU) 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 480/2014/EU);
5. Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) 
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja 
med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za 
uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil 
za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 763/2014/EU);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in 
razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 
791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in 
sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s 
Popravkom (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1014/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 
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508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 
(UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1232/2014/EU);
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z 
Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L št. 334 z 
dne 21. 11. 2014, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU);
10. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu 
z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in 
sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi 
Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z 
informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med 
potencialnimi viri podatkov (UL L št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1243/2014/EU);
11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 051 z dne 24. 2.
2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2015/EU);
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/531 z dne 24. novembra 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih 
do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, 
zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske 
učinkovitosti ribiških plovil (UL L št. 86 z dne 31. 3. 2015, str. 1);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o 
nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, 
Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 
2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1970/2015/EU) in
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in 
oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 
11. 2015, str. 20).«.

2. člen

V prvem odstavku 10. člena se v 7. točki besedilo »ob oddaji vloge« nadomesti z besedilom »v 
vlogi«.

3. člen

V četrtem odstavku 13. člena se besedilo »Uredbo Komisije (EU) 2017/185 z dne 2. februarja 
2017 o prehodnih ukrepih za uporabo nekaterih določb uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 
854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 29 z dne 3. 2. 2017, str. 21)« nadomesti z 
besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2017/1981 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k 
Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev med 
prevozom mesa (UL L št. 285 z dne 1. 11. 2017, str. 10).«.

4. člen

V drugem odstavku 16. člena se številka »900.000« nadomesti s številko »2.400.000«.
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V tretjem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.400.000«.

5. člen

V 18. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.

6. člen

V tretjem odstavku 20. člena se na koncu 8. točke beseda »in« nadomesti s podpičjem.  

Na koncu 9. točke se pika nadomesti z besedo »in« in doda nova deseta točka, ki se glasi: 

»10. izračun deleža odhodkov vlagatelja, ki ne presegajo 50 odstotkov celotne vrednosti 
operacije.«.

7. člen

Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Upravičenec mora po zadnjem izplačilu sredstev poleg obveznosti iz 113. člena te uredbe 
najpozneje v tretjem koledarskem letu po datumu zadnjega izplačila sredstev izpolniti vsaj 50 
odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni nalogi. 
Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah in
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov.«. 

8. člen

Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega 
člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti 
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni nalogi;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti 
vsakega  posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni nalogi in
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti vsakega posameznega 
kazalnika rezultata načrtovanega, v projektni nalogi.«. 

9. člen

Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, pri 
čemer delež odhodkov upravičenca ne presega 50 odstotkov vrednosti celotne operacije. Če 
operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v skladu 
s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.

10. člen

V prvem odstavku 29. člena se črta besedilo »ter sodijo v kategorijo MSP«.

11. člen
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Na koncu prvega odstavka 38. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Če operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v 
skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.

12. člen

V prvem odstavku 40. člena se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.

13. člen

V tretjem odstavku 45. člena se številka »80« nadomesti s številko »50«.

14. člen

Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti 
kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti 
kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti kazalnika rezultata, 
načrtovanega v poslovnem načrtu.«. 

15. člen

Na koncu prvega odstavka 47. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Če operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v 
skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.

16. člen

V 49. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.

17. člen

Drugi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
  
»(2) Vlagatelj je upravičen do izplačila nadomestila za koledarsko leto, v katerem je vložil 
vlogo.«.

18. člen

V prvem odstavku 54. člena se v 3. točki za besedo »akvakulture« doda beseda »vodno«,  
besedilo »dva hektarja« pa se nadomesti z besedilom »en hektar«.

19. člen

V 60. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.
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20. člen

V 69. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.

21. člen

V drugem odstavku 76. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:

»3. tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 50 odstotkov 
vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. 
Kazalniki rezultata so:
–  sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah,
–  sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov in
– pri ekološki vzreji vodnih organizmov sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v 
tonah.«.

Četrta točka se črta.

22. člen

Tretji odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 3. točke drugega odstavka 
prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer: 
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti 
vsakega posameznega  kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti 
vsakega posameznega  kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti vsakega posameznega 
kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.«. 

Četrti odstavek se črta.

23. člen

Na koncu prvega odstavka 78. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Če operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v 
skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.

V drugem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.500.000«.

V tretjem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.500.000«.

24. člen

V 80. členu se črta besedilo »ter spadajo v kategorijo MSP«.

25. člen

Drugi odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»(2) Upravičenec mora od datuma končnega izplačila sredstev poleg obveznosti iz 113. člena te 
uredbe najpozneje v tretjem koledarskem letu od datuma zadnjega izplačila sredstev izpolniti 
vsaj 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v 
poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode v tonah,
– sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah (samo pri ekološki vzreji vodnih 
organizmov),
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov.«.

26. člen

Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke drugega odstavka 
prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti 
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti 
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti vsakega posameznega 
kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.«.

Tretji odstavek se črta.

27. člen

Na koncu prvega odstavka 89. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Če operacijo izvaja podjetje, ki ni MSP, se stopnja javne podpore zmanjša za 20 odstotkov v 
skladu s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.«.

V drugem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.000.000«.

V tretjem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.000.000«.

28. člen

V prvem odstavku 92. člena se v 5. točki za besedo »akvakulture« doda besedilo »ter 
proizvodov predelave«.

29. člen

Prvi odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Upravičenec mora od datuma končnega izplačila sredstev poleg obveznosti iz 113. člena te 
uredbe najpozneje v drugem koledarskem letu po datumu zadnjega izplačila sredstev izpolniti 
vsaj 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v 
poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba vrednosti prve prodaje v tisočih eurov in
– sprememba obsega prve prodaje v tonah.«.
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30. člen

99. člen se spremeni tako, da se glasi:

»99. člen
(neizpolnitev obveznosti)

Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena, 
mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti 
vsakega posameznega kazalnika rezultata načrtovanega, v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti 
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti vsakega posameznega 
kazalnika rezultata načrtovanega, v poslovnem načrtu.«.

31. člen

V drugem odstavku 100. člena se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.500.000«.

V tretjem odstavku se številka »1.000.000« nadomesti s številko »2.500.000«.

32. člen

Osmi odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:

 »(8) Vlogi priloženi predračuni, posamični upravni akti in druga dokazila se morajo glasiti na 
vlagatelja oziroma upravičenca.«.

33. člen

Za petim odstavkom 103. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

(6) Vloge za operacije za ukrepe po tej uredbi so nedopustne v obdobju in pod pogoji, 
določenimi v Uredbi 288/2015/EU, če jih je vložil vlagatelj, za katerega je pristojni organ 
ugotovil, da je storil kršitev iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 10. člena Uredbe 
508/2014/EU.«.

34. člen

V devetem odstavku 104. člena se drugi stavek črta. 

35. člen

106. člen se spremeni tako, da se glasi:

»106. člen
(izjave vlagatelja glede dopustnosti vlog)

(1) Vlagatelj vlogi priloži: 
1. podpisano izjavo, s katero izjavlja, da spoštuje merila iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 
10. člena Uredbe 508/2014/EU,
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2. podpisano izjavo, s katero izjavlja, da spoštuje merila iz točke (d) prvega odstavka 10. člena 
Uredbe 508/2014/EU v primeru ukrepov iz III., IV., V., VI, VII., VIII. in IX. poglavja te uredbe in
3. podpisano izjavo, s katero izjavlja, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo 
ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, iz tretjega odstavka 10. člena Uredbe 
580/2014/EU.

(2) ARSKTRP in MKGP preverita pristnost izjav iz prejšnjega odstavka v okviru svojih evidenc.

36. člen

V XI. poglavju se naslov 3. oddelka spremeni tako, da se glasi: »3. Pogoji za odobritev in 
porabo sredstev«. 

37. člen

V četrtem odstavku 108. člena se besedilo »ob oddaji vloge« nadomesti z besedilom »za 
odobritev in porabo sredstev«. 

38. člen

V šestem odstavku 110. člena se 8. točka črta.

Dosedanje 9. do 16. točka postanejo 8. do 15. točka.

39. člen

V tretjem odstavku 116. člena se črta vejica in besedilo »ravno tako se izključi iz zadevnega 
ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu«.

V sedmem odstavku se pred besedo »knjigovodstva« doda beseda »ločenega«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

40. člen
(končanje postopkov)

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se 
izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in 16/18), se končajo v skladu z Uredbo o 
izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list 
RS, št. 14/17 in 16/18).

41. člen
 (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-218/2018
Ljubljana, dne … 2018
EVA 2018-2330-0085
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Vlada Republike Slovenije
                                                                                                             Marjan Šarec

                                                                                                           predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Prvi odstavek 40. člena Zakona o morskem ribištvu določa, da Vlada RS predpiše ukrepe in 
postopke za izvajanje predpisov Unije s področja skupne ribiške politike ter določa pristojne 
organe in organizacije za izvajanje predpisov Unije.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom
Rok ni določen.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna
/
4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 

predstavljene v predlogu zakona
/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Uredba  ureja izvajanje tistih ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi 
razpisi. Program je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi 
operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 
Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001 zadnjič spremenjenim z dopisom Evropske komisije, 
št. Ref. Ares(2018)3203122 z dne 18. 6. 2018, Programiranje 2014–2020, zahteva za 
spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega slada za pomorstvo in 
ribištvo v Sloveniji v skladu s poenostavljenim postopkom (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 
2014–2020) in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljnjem besedilu: MKGP) in na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).

S spremembami uredbe se določa, da so lahko upravičenci ukrepov, namenjenih akvakulturi in 
predelavi ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, vse pravne ali fizične osebe, ki so 
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki in so ob oddaji vloge registrirani za 
dejavnost gojenja in predelave vodnih organizmov v Republiki Sloveniji, in ne samo mikro, mala 
in srednje velika podjetja. V skladu s tem se spreminjajo tudi finančne določbe, saj se stopnja 
intenzivnosti za podjetja, ki niso MSP, zmanjša za 20 odstotkov v skladu z določili Priloge 1 k 
Uredbi 508/2014/EU. Spreminja se tudi lestvica glede vračila sredstev, če upravičenec v 
predpisanem roku ne izpolni obveznosti v zvezi z doseganjem vrednosti kazalnikov rezultata.

Ukrepi OP ESPR 2014–2020 se izvajajo v okviru šestih prednostnih nalog Unije, določenih v 
6. členu Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) 
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili 
za določitev stopnje finančnih popravkov in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o 
spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (UL L št. 282 z dne 28. 10. 2015, str. 2), (v 
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nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU). V okviru ukrepov se izvajajo posamezne operacije 
(projekti), ki sledijo ciljem ukrepa. Do podpore so upravičene tiste operacije, ki izpolnjujejo 
pogoje upravičenosti in so izbrane v skladu z merili za izbor operacij. Postopek izbora ustreznih 
operacij poteka z javnimi razpisi.

Finančna sredstva v okviru OP ESPR 2014–2020 razdeli  in potrdi Evropska komisija na ravni 
prednostnih nalog Unije, v okviru katerih se izvajajo posamezni ukrepi iz te uredbe. Stopnje 
intenzivnosti javne pomoči so določene v okviru posameznih ukrepov. Najvišja stopnja 
prispevka iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je 75 odstotkov upravičenih 
javnofinančnih odhodkov, preostala sredstva v višini 25 odstotkov pa so zagotovljena v okviru 
proračuna Republike Slovenije. 
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